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OHUTUS 

 Järgige ohutust puudutavaid juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja turvaline. 
 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 
 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist. 
 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta. 
 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil. 
 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed.  
 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 
abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 
kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 
 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 
 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  
 Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne liikuvate ja muude osade vahetamist või 

eemaldamist.  
 Eemaldage seadme pistik alati elektrikontaktist, kui seadet parajasti ei kasutata; või enne 

seadme koost lahti võtma hakkamist / puhastamist. 
 Hoidke seade alati puhtana, eriti need osad, mis puutuvad kokku toiduga.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja kodumajapidamisele sarnastes 

tingimustes, nagu personaliköök töökohtades ja muudes töökeskkondades; 
hotellide/majutusasutuste kliendiruumid; kodumajutuse asutused; talud. 

 



 

 

SEADME OSAD 
1. Tarvikute eemaldamise nupp 
2. Kiirusevaliku lüliti 
3. Turbokiiruse lüliti 
4. Käsimikser 
5. Avamisnupp 
6. Kauss 
7. Alus 
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seade ja selle lisaosad karbist 
välja. Eemaldage kleebised, 
kaitsekiled vm pakendiosad. Asetage 
seade kindlale tööpinnale ja jätke 
vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme 
ümber.  
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks mööblisse ehitatuna ega õuetingimustes. 
Enne esmakordset kasutuselevõtmist pühkige kõik äravõetavad osad niiske lapiga üle. Ärge kasutage 
puhastamiseks abrasiivseid puhastusaineid / vahendeid.  
Ühendage seade vooluvõrku. Tähelepanu: veenduge, et kasutuskoha elektrivarustuse andmed sobiks 
seadme tüübisildi andmetega kokku (toide 220V-240V 50/60Hz).  
Mikserit ei tohiks kasutada kauem kui 10 minutit ühtejärge. Seejärel tuleks teha paus ja lasta seadmel 
15 minutit jahtuda. 
 
KASUTAMINE 
Ilma seisualuseta kasutamine 
Taignakonksud. Enne seadme ühendamist elektrikontakti kontrollige, et kiiruslüliti oleks 
väljalülitatud asendis. Taignakonksude ühenduskohad on teineteisest erinevad, seega pange vastav 
taignakonks mikseri vastavasse tarvikuliitmikku. Suruge konksu liitmikus kergelt ja vajadusel veidi 
pöörates, kuni konks kinnitub klõpsatades. Kummagi taignakonksu jaoks on omaette õige liitmik. 
Visplid. Ühendage visplid mikseri liitmikesse, surudes vispli varre otsa liitmikus kergelt ja vajadusel 
veidi pöörates, kuni vispel kinnitub klõpsatades. Visplite puhul ei ole vahet, kummasse liitmikku neid 
ühendatakse – kumbki sobib kummassegi liitmikku. 
Ühendage mikser elektrikontakti. Kiirus tuleb valida vastavalt segatavatele koostisainetele. 
Kiirusastmeid on 5, mille puhul 1 vastab kõige aeglasemale ja 5 kõrgeimale töökiirusele. Turbokiiruse 
nupule vajutades muutub mikseri töökiirus automaatselt kõrgeimaks, mis võimalik. Turbokiirus 
toimib vaid juhul, kui eelnev kiirusvalik on 5. Lisage segatavad koostisained kaussi, mikserdage.  
Pärast segamise lõppu seadke kiiruslüliti asendisse 0 ja eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 
Hoides kinni taignakonksu või vispli otsast, vajutage tarviku eemaldamise nupule ja eemaldage tarvik. 
 
Seisualusega kasutamine 
Paigutage mikser seisualuse pesale (joonised 1 ja 2 järgmisel leheküljel). 
Vajutades avamisnupule, saab mikserit käega suunates taha kallutada (joonised 3, 4 järgmisel 
leheküljel). 
Enne seadme ühendamist elektrikontakti kontrollige, et kiiruslüliti oleks asendis 0. 
Ühendage mikseriga soovikohased tarvikud nagu eelpool kirjeldatud. 



 

 

Kiirus tuleb valida vastavalt segatavatele koostisainetele. Kiirusastmeid on 5, mille puhul 1 vastab 
kõige aeglasemale ja 5 kõrgeimale töökiirusele. Turbokiiruse nupule vajutades muutub mikseri 
töökiirus automaatselt kõrgeimaks, mis võimalik. 
Turbokiirus toimib juhul, kui eelnev kiirusvalik on 5.  
Lisage segatavad koostisained kaussi, mikserdage. 
Pärast segamise lõppu seadke kiiruslüliti asendisse 0 ja eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 
Kallutage mikser taha. Hoides kinni taignakonksu või vispli otsast, vajutage tarviku eemaldamise 
nupule ja eemaldage tarvik. 

 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Seadme pealispinda võib pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid ega abrasiivseid 
puhastusaineid /vahendeid, metallkäsnu ega muud pindakahjustavat seadme puhastamiseks. 
Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas. 
Peske vispleid, taignakonkse ja kaussi sooja vee ja nõudepesuainega. Loputage ja kuivatage hoolikalt. 
Vispleid, taignakonkse ja kaussi tohib pesta ka nõudepesumasinas. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 
Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 
Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 
toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


